PROIECT DIDACTIC
Propunător: prof. Bolohan Laura- Dina
Unitatea de învăţământ: G.P.P. Colegiul National ,,Mihai Eminescu’’ Suceava
Nivelul de vîrstă/ Grupa: I / mică
Tema anuală de studiu: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?’’
Tema săptămânii: ,,În lumea fermecată a poveştilor’’
Tema activităţii integrate: ,,Micuţa prinţesă şi prietenii ei’’
Elementele componente ale activităţii integrate:
ALA1 – ,,Personajele-ajutăm, pe prinţesă o bucurăm!”
Construcţii: ,,Castelul din poveşti”- joc construcţii
Ştiinţă: ,,Scene de poveste”- puzzle
Artă: ,,Căsuţa din oală” – dactilopictură
ADE – DOS: ,,Micuţa prinţesă şi prietenii ei’’- povestirea educatoarei
Scopul activităţii: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi
personajele lor prin dezvoltarea unităţii şi coeziunii grupului de copii;
Obiective operaţionale:
- să audieze textul povestirii, concomitent cu imaginile derulate;
- să îmbine piesele de constructie, realizând macheta castelului din poveste;
- să reconstituie imagini din poveştile cunoscute, folosind piesele de puzzle;
- să picteze siluetele personajelor, utilizând tehnica dactilopicturii.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea educatoarei, metoda
interactivă de grup- piramida.
Resurse materiale: Construcţii: piese de construcţie de diferite mărimi şi modele,
placa- baza pentru construcţie, beţisoare lemn, steguleţ ,,Castelul din poveşti’’.
Ştiinţă: puzzle imagini din poveştile cunoscute, imagini model pentru realizarea puzzle-urilor;
Artă: macheta poveste ,,Căsuţa din oală’’, siluete personaje pe beţe, acuarele, pahare apă,
şervetele umede;
DOS: videoproiector, laptop, poveste ,,Micuţa prinţesă şi prietenii mei’’ în format PPT, cutii
cadouri, pernuţe;
Alte materiale folosite pe parcursul activităţii: bagheta magică, ecusoane cu personaje din
poveşti , pernuţe copii, planşe, imagini, cărţi, elemente decorative adecvate temei;
Forme de organizare: frontal, individual, în grupuri mici.
Durata: 50 minute
Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. D.P.H. Bucureşti, 2009;
- Silvia Breben, Georgeta Ruiu, Elena Gongea, Activitați bazate pe inteligențe multiple,
Ed.Reprograph, 2008;
- Ionescu Mihaela , Repere Fundamentale privind Învățarea și Dezvoltarea Timpurie, Ed.
RFIDT, 2010;
- Activitatea integrată în grădiniță, Ed. Didactică Publishing House, București, 2008.

Scenariul activității
Grupa mică este pregătită astăzi pentru a intra într-o lume fermecată, Lumea poveştilor.
Încă de la intrarea în sala de grupă, copiii pot observa ,,haina magică’’ a poveştilor. Fiecare
colţ dezvăluie mulţimea de surprize cu care preşcolarii se vor juca astăzi şi vor afla noi
curiozităţi din minunata lume a poveştilor.
Copiii sosesc în sala de grupă unde educatoarea le arată o surpriză din partea Zânei
bune- o poveste însoţită de un CD magic. Aceasta le spune povestea preşcolarilor (ADE-DOS)
care se numeşte ,,Micuţa prinţesă şi prietenii ei’’susţinând textul prin imaginile CD-ului şi a
unui videoproiector.
Povestea se intrerupe la un moment dat, personajele din poveste cerându-le ajutorul
copiilor în vederea realizării unor cadouri. Incantaţi şi dornici să ajute, copiii se îndreaptă spre
centrele de lucru, intonând versurile: ,,Noi suntem piticii harnici
Bucuroşi şi foarte darnici
Personajele-ajutăm, la măsuţe noi lucrăm!’’.
Astfel se trece la ALA 1, activitate în care copiii vor lucra la cele trei centre de interes
deschise, în funcţie de ecusonul primit, după cum urmează:
La centrul Artă, preşcolarii vor avea de pictat prin tehnica dactilopicturii siluetele
personajelor din povestea ,,Căsuţa din oală’’; apoi vor decora cu siluetele realizate macheta
poveştii.
La Ştiinţă, copiii vor asambla piesele puzzle redând imagini din poveştile cunoscute:
,,Ursul păcălit de vulpe’’, ,,Punguţa cu doi bani’’, ,,Cei trei purceluşi’’, ,,Scufiţa roşie’’,
Ridichea uriaşă’’, ,,Mica stăpâna’’, ,,Căsuţa din oală’’, ,,Capra cu trei iezi’’.
La centrul Construcţii, preşcolarii vor avea de construit un castel din poveste, având la
dispoziţie piese de construcţie de diferite mărimi şi modele, placa –bază de construcţie,
beţisoare de lemn, steguleţ ,,Castelul din poveşti’’.
Se încearcă o atenţionare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru,
după care se trece în revistă activitatea finalizată. Toate lucrările realizate, vor fi împachetate
într-o cutie de cadou, urmând a fi trimisă personajelor pentru micuţa Sofia.
Copiii execută în şir ,,mersul piticului’’-tranziţie.
Ei află prin intermediul unei baghete magice, că micuţa prinţesă a primit cadoul trimis,
iar personajele sunt foarte bucuroase. Educatoarea intervine şi îi întreabă pe copii: ,,Ce credeţi
că a spus Sofia la primirea cadoului?’’
Pentru că preşcolarii au răspuns corect şi au ajutat personajele poveştii, atât prinţesa cât
şi personajele le-au transmis câte un mesaj de mulţumire prin intermediul videoproiectorului.
In plus le-a trimis copiilor şi un cadou fermecat, care se va deschide doar la rostirea formulei
magice: ,,HOCUS POCUS BIM BOM BA, SURPRIZA O VOM AFLA!’’. Grupaţi, copiii vor
încerca să deschidă cadoul rostind formula, însă acesta se va deschide doar la rostirea formulei
de către întreaga grupă. Educatoarea le aminteşte copiilor despre modul în care personajele din
povestea ,,Ridichea uriaşă’’ au reuşit să o scoată pe aceasta din pământ, astfel desprinzându-se
mesajul poveştii:
,,Când prietenii se-adună,
Şi se-ajută împreună,
Reuşesc tot ce-şi doresc,
Şi în viaţă şi-n poveşti’’.
În cadoul primit de la prinţesa Sofia, preşcolarii au primit costumele pentru petrecerea
aniversară la care au fost invitaţi. Pentru a se putea transforma în adevaratele personaje din
poveştile preferate, conform costumelor primite, copiii vor trebui să completeze piramida
poveştilor, astfel fixându-se cunoştinţele:
1.Cine îşi serbează ziua de naştere la castel? (Micuţa prinţesă Sofia).

2.Pe cine a mâncat lupul cel rău în povestea ,,Scufiţa roşie’’? (Scufiţa Roşie, bunicuţa).
3.Cum îi chema pe cei trei purceluşi din poveste? ( Nuf-Nuf, Nif-Nif, Naf-Naf).
4.Care sunt animalele pe care le-a avut Micuţa stăpână în poveste? ( Cocoşelul, găinuşa,
răţuşca, căţelul).
După completarea piramidei, aceasta va fi aşezată la centrul tematic, completându-l. (DOS).
Educatoarea concluzionează activitatea făcând aprecieri asupra modului de desfăşurare a
activităţii şi premiind fiecare copil cu câte un balon prin care se anunţă continuarea petrecerii.
Preşcolarii, intonând versurile: ,,Spre carnaval noi pornim,
Împreună reuşim,
Unu, doi, unu, doi, personaje suntem noi,
Unu, doi, unu, doi, să dansăm, să fim vioi’’
părăsesc sala de grupă, sărbătorind cu bucurie aniversarea Sofiei.
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Captarea şi
orientarea
atenţiei

Orientarea şi concentrarea activităţii psihice
cognitive asupra elementului surpriză- ecranul
videoproiectorului- ,,fereastra magică,, care are
menirea de a activa motivaţia, stările afective prin
intensitatea stimulilor şi noutatea situaţiei.

Anunţarea
temei
şi a
obiectivelor

Comunicarea temei si a obiectivelor ce urmeza a
fi atinse pe parcursul activitatii, sub forma unor
formulari accesibile care sa le trezeasca interesul
copiilor pentru activitate.

Prezentarea
optimă a
conţinutului
şi dirijarea
învăţării

La un moment dat, povestea este intreruptă,
iar personajele cer ajutorul copiilor în rezolvarea
unor sarcini.
Preşcolarii se îndreapta spre centrele de lucru
intonând un cântec sugestiv momentului.
La ALA1, se va lucra pe centre, respectiv:
- Centrul Construcţii: copiii vor îmbina piesele de
construcţie şi alte elemente necesare, realizând
castelul din poveste;
- Centrul Ştiinţă: preşcolarii vor îmbina piesele
puzzle, redând imagini din poveştile cunoscute;
- Centrul Artă: copiii vor picta siluetele
personajelor, folosind tehnica dactilopicturii;
Gruparea copiilor se realizează în funcţie de
ecusoanele primite.

şi Mijloace
de
învăţământ
Videoproiector
Conversaţia
- ecran
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Conversaţia
Explicaţia

Conversaţia
Explicaţia
Exerciţiul

Conversaţia

Piese de
construcţie,
placa- bază
pentru
construcţie,
beţisoare lemn,
steguleţ
,,Castelul din
poveşti’’,
puzzle cu
scene din
poveşti
cunoscute,
siluete
personaje
,,Căsuţa din

Inteligenţa
spaţial
vizuală
Capacitatea
de a reţine şi
înţelege
mesajul
transmis.
Proba
practică:
-deprinderea
de a îmbina
piese de
construcţie;
-reconstituirea
din piese
puzzle a
scenelor din
poveşti;
-deprinderea
de a acoperi o
suprafaţă dată
prin tehnica
dactilopicturii

Inteligenţa
spaţial
vizuală
Inteligenţa
corporal
kinestezică

4.

Evaluarea

Lucrările realizate sunt adunate de copii
pentru a fi trimise cadou Sofiei.
Preşcolarii se îndreaptă apoi spre
videoproiector, unde se continuă povestea prin
următoarele momente:
-Mesajele de mulţumire pentru copii de la
personaje şi de la prinţesa Sofia;
-Oferirea unei surprize copiilor pentru ajutorul
oferit.
Acest moment este realizat prin completarea
unui afiş (Piramida).
Piramida completată va fi aşezată la centrul tematic,
accentuând elementele componente ale acestuia.
Se vor face aprecieri asupra activităţii, asupra
comportamentului copiilor şi a aportului adus la
realizarea temei.

oală’’, macheta
sugetivă
poveştii,
acuarele,
pahare apă,
şervetele
umede.
Conversaţia
Explicaţia

Conversaţia

Afiş- piramida,
jetoane pentru
completarea
piramidei.

Proba orală:
-răspund
corect la
întrebările
piramidei;
Proba
practică:
-completarea
corectă a
piramidei;
-Aprecieri

Inteligenţa
lingvistică
Inteligenţa
spaţial
vizuală

MICUȚA PRINȚESĂ ȘI PRIETENII EI
A fost odată ca niciodată, departe, într-o lume fermecată, un mare castel. Acest castel era
atât de înalt încât turnurile lui ajungeau până la nori. Stăpâna castelului era Zâna cea Bună, care
avea o fetiţă. Pe micuţă o chema prinţesa Sofia şii avea trei ani ca şi voi. Zâna cea Bună o iubea
foarte mult şi fetiţa era îndrăgită de toată lumea.
La castel se pregătea o mare petrecere deoarece era ziua de naştere a micuţei prinţese.
Castelul era ornat de sărbătoare cu multe baloane şi fundiţe colorate. La petrecerea ei, prinţesa
Sofia şi-a invitat cei mai buni prieteni, personaje îndrăgite din lumea magică a poveştilor.
-Care personaje din poveşti credeţi că sunt prietenii Sofiei şi au fost invitaţi la petrecere?
-……(raspunsurile copiiilor)………………………………….
-Să vedem dacă aţi ghicit care sunt personajele invitate de prinţesă la petrecerea ei…..(Scufiţa
Roşie, Capra cu trei iezi, Cei trei purceluşi, Ursul păcălit de vulpe, personajele din povestea
,,Ridichea uriaşă’’, Cocoşul din povestea ,,Punguţa cu doi bani’’)
Micuţa Sofia era foarte fericită deoarece la petrecere vor fi prezenţi toţi prietenii ei din
lumea poveştilor, însă personajele invitate sunt foarte îngrijorate pentru că în drum spre castel, ele
au fost la magazinul de cadouri, dar acesta era închis. Aşadar, ele nu pot merge la petrecerea
micuţei prinţese fără o surpriză pentru aceasta. Ele se sfătuiră şi le veni deodată o idee. (Personajele
le cer ajutorul copiilor din grupă în a le ajuta cu realizarea unor surprize pentru micuţa Sofia).
-Sunteţi de acord ca noi să-i ajutăm pe prietenii Sofiei să pregatească un cadou pentru aceasta?
-……………………………………………………………(realizarea sarcinilor la centrele de
interes şi adunarea acestora într-un cadou cu care personajele să se prezinte la petrecerea Sofiei)
Cadoul realizat de copii este trimis cu ajutorul unui poştaş către personajele invitate la
petrecere pentru a fi dăruit micuţei prinţese.
-Ce ar trebui să spună fetiţa la primirea cadoului? Voi ce cuvânt magic spuneţi atunci când primiţi
un cadou?
-…………(răspunsul copiilor)………………………………..
Drept răsplată pentru ajutorul oferit, atât personajele, cât şi micuţa prinţesă le mulţumesc
copiilor printr-un mesaj. De asemenea, preşcolarii primesc de laSofia un cadou fermecat. Pentru a
se deschide este necesară rostireaurmătoarei formule magice de întreaga grupă: HOCUS POCUS
BIM BOM BA, SURPRIZA O VOM AFLA!
Astfel petrecerea de la castel a fost una reuşită, în care micuţa prinţesă s-a bucurat
împreună cu invitaţii ei.

